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Samhällets krisberedskap - webbkurs 

 

Bakgrund 

Webbkursen ger en introduktion till området samhällsskydd och beredskap och 

utgör en grund för fortsatt lärande inom området. För att förebygga, hantera 

och lära av samhällsstörningar krävs att aktörer har kunskap om hur 

samhällets krisberedskap är uppbyggd samt kunskap om eget och andra 

aktörers ansvar och roll. Innehållet i webbkursen tar sin utgångspunkt i 

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar1. 

Kursen är utvecklad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Målgrupp 

Webbkursen vänder sig till personer som på något sätt arbetar med att 

förebygga och hantera samhällsstörningar och som vill få grundläggande 

kunskap om samhällets krisberedskap.  

Syfte 

Webbkursen syftar till att utveckla kunskap om samhällets krisberedskap samt 

att beskriva hur gemensamma grunder för samverkan och ledning vid 

samhällsstörningar bidrar till att vi arbetar tillsammans för att använda 

samhället resurser effektivt. 

Lärandemål 

Efter genomförd kurs förväntas deltagaren kunna 

1. definiera krisberedskapen och dess grundläggande principer 

2. beskriva förutsättningar för aktörsgemensam hantering av 

samhällsstörningar. 

Innehåll 

Under kursen behandlas bland annat följande innehåll: 

- samhällets skyddsvärden  

- grundläggande principer – ansvar, närhet, likhet  

                                                           
1 MSB777 Publikation Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid 
samhällsstörningar, 2018, https://rib.msb.se/filer/pdf/28738.pdf 
 

https://rib.msb.se/filer/pdf/28738.pdf
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- rättsliga förutsättningar och geografiskt områdesansvar  

- Sveriges beredskap för kriser och krig  

- samhällets aktörer 

- termer och begrepp 

- Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid 

samhällsstörningar: förhållningssätt och arbetssätt 

- scenario – samhällsstörningen styr behovet av samverkan 

Pedagogik och metodik 

Kursen är i huvudsak teoretisk, där kursdeltagaren genomför kursen genom 

självstudier och använder reflektionsfrågor och självtester för att dokumentera 

sitt eget lärande och sin progression i kursen. 

Upplägg och omfattning 

Webbkursen består huvudsakligen av tre delar: en introduktionsfilm som ger en 

kortfattad inblick i hur samhällets krisberedskap fungerar, en faktadel bestående av 

sex avsnitt med möjlighet att lära mer om samhällets krisberedskap samt ett 

avslutande scenario. Webbkursen tar cirka 45 min att genomföra och avslutas med 

ett kunskapstest. 

 

Webbkursen är uppbyggd för att fungera som grund för fortsatt lärande, 

exempelvis genom lärarledda gruppdiskussioner eller övningar i den egna 

organisationen. Övningsinstruktören kan använda övnings-PM som finns 

tillgängligt på MSB:s Fortbildningstjänst eller utgå från eget övningsunderlag.  

Läromedel 

Allt material som krävs för att genomföra kursen finns att tillgå inne i 

kursmiljön.   

Intyg 

Efter genomförd kurs får deltagaren möjlighet att skriva ut ett intyg. 


